
 

 

      EKO-BAGGEREN 

 

 

Bij de Oorsprong is de importeur en distributeur in Nederland voor de producten van 

Multikraft. Daarnaast werken we intensief samen met EM Chiemgau uit het Zuid-Duitse 

Bayern, waarvan we ook exclusief importeur zijn voor alle producten, onder andere m.b.t. 

het verrijken van de mest, bodem en stalklimaat. De producten stimuleren regeneratieve  

processen in veel werkgebieden. Onze kennis en meer dan 10 jaar ervaring delen we graag 

met je. 

Vanuit ons grote netwerk, onder andere in de agrarische sector, werken we met veel  

referenties waar de inzet van onze producten zichtbaar en meetbaar zijn. Gebieden waarin 

onze producten succesvol worden ingezet zijn: 

- Vijvers en grote waterpartijen 
- Zuiveringsinstallaties 
- Bokashi (fermenteren van organisch materiaal 
- Veehouderij 
- Akkerbouw 
- Tuinbouwsector 

 
Bij de Oorsprong wil een partner zijn voor haar klanten en kennis delen met de markt. Wij 

geloven dat je echt iets verandert als je het samen doet. Deze feedback krijgen we ook 

teruggekoppeld van onze klanten. Het “samen doen“ wordt als zeer waardevol ervaren. 

Wanneer je vragen hebt over de inzet van onze 

producten in je bedrijf dan horen wij graag van 

je. We laten je graag de werking met eigen ogen 

zien.  

Contact 

Bij de Oorsprong 

info@bijdeoorsprong.nl 

0529-215030 

 

Jasper ten Berge  

Telefoon: 06 - 19 76 29 79 

E-mail: jasper@bijdeoorsprong.nl 

 

Ger Kappert 

Telefoon: 06 - 41 09 97 77 

E-mail: ger@bijdeoorsprong.nl  

 

www.bijdeoorsprong.nl 
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Vijveronderhoud door EKO-baggeren 

 

Vrijwel elke vijver of waterpartij kent naar verloop van tijd een verslechtering van de 

waterkwaliteit. Dit komt doordat organisch materiaal zoals afstervende waterplanten en 

algen, maar ook gevallen bladeren en takken naar de waterbodem zakken. Daarmee wordt 

op de waterbodem een baggerlaag gevormd die jaarlijks toeneemt. Het is daarom een 

natuurlijk verschijnsel dat vennen kunnen verlanden tot een moeras. Dit is uiteraard niet 

wenselijk bij een vijver. Micro-organismen en gesteentemineralen kunnen hierbij een 

oplossing bieden. 

Intensieve vorming van algen en slib, watervertroebeling maar ook zuurstofdepletie 

behoren tot de meest voorkomende problemen bij natuurvijvers en recreatieplassen. Dit is 

o.a. terug te voeren op te hoge voedingsstofgehalten in het water en is een aanduiding voor 

een niet optimaal werkende voedingsstoffen recycling in het water. Het EKO-bagger 

programma ondersteunt deze kringlopen en bevorderen de groei van planten en het 

afbreken van slib en stabiliseren zo de ecologische balans in het water. 

 

• Verminderen van rottingsprocessen in de sliblaag voorkomen het oplossen van 

voedingsstoffen in het waterlichaam 

• Bevorderen de groei van waterplanten, die met algen strijden om voedingsstoffen 

• Verminderen de groei van algen door een gering aanbod van voedingsstoffen in het 

water. De slibafbraak wordt hierdoor bevordert.  

 

  



 

 

 

Waterkwaliteitsproblemen 
De sliblaag zorgt in de zomermaanden vaak voor troebel water, draadalgen, slechte groei van 

waterplanten en/of een laag eendenkroos op het wateroppervlak. Nieuwe vijvers kunnen hier 

ook last van hebben en dan worden het ‘opstartproblemen’ genoemd. Zowel bij oude als bij 

jongere vijvers is er dan sprake van een onbalans in het watersysteem. Met behulp van 

regeneratieve micro-organismen en een uitgekiend behandelplan kunnen problemen 

voorkomen of verholpen worden. Deze zorgen namelijk voor een effectieve afbraak van de 

baggerlaag op de bodem, het stimuleren van plantengroei en zorgt voor helderder water. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook bij dierentuin Artis behandelen we de vijvers 
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Werking watersysteem 

Een gezond watersysteem heeft een balans in voedingsstoffen, micro-organismen, algen, 

insecten, waterplanten en (water)dieren. De piramidevorm in de onderstaande afbeelding 

geeft aan dat de kleinste organismen de grootste biomassa horen te vormen en daarbij de 

grootste biodiversiteit hebben. In veel watersystemen raakt deze piramide uit balans door 

voedselrijdom. Er komen alleen maar voedingsstoffen bij, maar er kunnen onvoldoende 

voedingsstoffen afgebroken worden. Deze voedingsstoffen zorgen dan voor een onbalans in 

het watersysteem. 

 

Vijveronderhoud 

 

Bij de aanleg van een vijver denkt men vaak aan een biologisch filter, UV-pomp, 

waterplantenfilter, zuurstofpomp en andere methoden om de waterkwaliteit op peil te 

houden. Deze systemen zijn veelal symptoombestrijdingen en geen permanente 

oplossingen. De meest natuurlijke manier om voedingsstoffen uit een vijver of waterpartij te 

halen (en deze dus in een natuurlijke balans te houden), is door middel van 

waterplantenonderhoud. De waterplanten nemen de voedingsstoffen op uit het water en de 

waterbodem. Door waterplanten periodiek te verwijderen zal ook voedselrijkdom beperkt 

worden, dit voorkomt waterkwaliteitsproblemen. Bij veel vijvers zijn bestaande 

onderhoudsmethoden vaak niet voldoende om waterkwaliteitsproblemen te voorkomen. 

Toevoeging van regeneratieve micro-organismen en een behandelplan op maat kunnen deze 

problemen voorkomen of verhelpen. 



 

EKO-baggeren 
 

Bij bestaande vijvers en waterpartijen wordt door de eigenaar of beheerder periodiek 

gebaggerd om de waterkwaliteit te behouden. De gangbare baggermethoden zijn vaak 

ingrijpend voor het watersysteem en de omgeving daaromheen. Hiervoor zijn meestal 

machinale werkzaamheden nodig met graafmachines of zuiginstallaties die de bagger van de 

waterbodem verwijderen. Deze methoden zijn een serieuze impact voor de waterkwaliteit en 

het waterleven en tasten de omgevende ondergrond aan. Daarnaast brengt het hoge kosten 

met zich mee door de machinale werkzaamheden en het afvoeren van de baggerspecie. De 

techniek van “EKO Baggeren” zorgt voor een baggermethode die onverstoord werkt en die 

géén afvoerkosten heeft. Door het toevoegen van vijverballen, regeneratieve micro-

organismen (BB Bodem en/of EMB Starter) en gesteentemineralen  (EM Keramiek en/of 

Zeobas) zal de sliblaag snel afgebroken worden en de balans in de vijver worden hersteld. 

 

Toevoegen producten 

Het aanbrengen van de vijverballen gebeurt eenmalig bij 

de opstart van het behandelplan in de vijver. 

De vijverballen worden goed verdeeld in het water 

aangebracht en zakken in de sliblaag van de vijver. Hier 

vallen de vijverballen langzaam uit elkaar waarbij de 

sliblaag met de juiste regeneratieve bacteriën geënt 

worden. Hierdoor wordt de sliblaag afgebroken.  

 

 

 

 

Het aanbrengen van de maandelijks toe te voegen 

producten vindt plaats met een IBC container. 

Hierop zit een pomp met een spuitlans waardoor 

de producten goed verdeeld kunnen worden in de 

vijver. Het gaat hierbij om een mix van de 

producten: BB Bodem, EMB starter, Zeobas en 

Keramiekpulver. Deze producten moeten altijd 

gemengd worden met het desbetreffende 

vijverwater. 

U ontvangt van ons een op maat gemaakt plan 

hoeveel van bovenstaande producten er 

toegevoegd moeten worden in de vijver. 



 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectief met elkaar! 

Samen met de klant ontwikkelen we een behandelplan op basis van historische gegevens 

van de vijver, diktes sliblagen, watermonsters, conditie van de vijver etc. Op deze wijze 

kunnen we u stap voor stap meenemen op welke wijze de vijver dient te worden behandeld 

om de gewenste kwaliteit te behalen. 

Voor meer informatie zijn we bereikbaar via: 

Mail: jasper@bijdeoorsprong.nl 

Telefoon: 06-19762979  

www.bijdeoorsprong.nl 
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